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Πρέπει να Μάθουµε – θα Μάθουµε: Ο Piero Sraffa είναι Εδώ!* 
 

Θεόδωρος Μαριόλης 
Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας, Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήµιο, 
Study Group on Sraffian Economics, και Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δηµήτρης 
Μπάτσης 
 

1. 
Ο Piero Sraffa (1898-1983) είναι ο επικεφαλής της τελευταίας επιστηµονικής 
επανάστασης στην Πολιτική Οικονοµία. Αυτή η επανάσταση εκδηλώθηκε στη 
δεκαετία του 1960, και βρίσκεται, έως σήµερα, σε αδιάλειπτη εξέλιξη. 
 Ο Sraffa υπήρξε συστηµατικός µελετητής και ερµηνευτής της Κλασικής 
Πολιτικής Οικονοµίας, γενικά, και του Συστήµατος του David Ricardo, ειδικά. 
 Επίσης, είχε συγκροτήσει µία καινοτόµο κριτική της Νεοκλασικής 
Πολιτικής Οικονοµίας περί αποδόσεων κλίµακας, τιµών και ενδοκλαδικού 
ανταγωνισµού.  
 Περαιτέρω, είχε άµεση γνώση (και) των ύστερων επεξεργασιών του John 
Maynard Keynes, δεδοµένου ότι ο Sraffa ήταν ο δηµιουργός εκείνης της 
οµάδας οικονοµολόγων στο Cambridge της Αγγλίας (οµάδα γνωστή ως 
«Circus»), µε την οποία ο Keynes συζητούσε, πριν από την ολοκλήρωση 
µεγάλου έργου του: Η Γενική Θεωρία της Απασχολήσεως του Τόκου και του 
Χρήµατος, και, συγκεκριµένα, κατά το διάστηµα 1931-35, τα ευρήµατά του. 
Βασικοί συµµετέχοντες στον Circus ήταν, επίσης, οι Roy Harrod, Richard 
Kahn, James Meade, Austin Robinson και η Joan Robinson, ενώ το εν λόγω 
έργο του Keynes δηµοσιεύτηκε το 1936, και, ως γνωστόν, επηρέασε 
καθοριστικά όχι µόνο την οικονοµική θεωρία αλλά και την οικονοµική 
πολιτική, επί τέσσερις δεκαετίες. 
 Τέλος, ο Sraffa είχε µελετήσει τη Μαρξι(στι)κή Θεωρία (και όχι µόνο 
στην οικονοµολογική της διάσταση), και θεωρούσε το σχετικό µε την Αξία-
Υπεραξία-Χρήµα τµήµα της ως το πλέον ζωτικό και επιστηµονικά σηµαντικό. 
 

2. 
Είναι ως εάν ο Sraffa να λογίστηκε κατά τον ακόλουθο τρόπο:  
(i). Εάν αποδειχθεί ότι ο ρικαρδιανός τρόπος προσδιορισµού των τιµών των 
εµπορευµάτων είναι συνεκτικός, τότε θα αποδειχθεί ότι και το Σύστηµα του 

                                                             
* Το παρόν κείµενο συντάχθηκε στο πλαίσιο των προετοιµασιών του 1ου Συνεδρίου του Study Group 
on Sraffian Economics. Το συνέδριο έχει τίτλο: «Ολοκλήρωση και Υπέρβαση της Παραδοσιακής 
Πολιτικής Οικονοµίας και Οικονοµικής Πολιτικής: Από τη διαµάχη για το κεφάλαιο του 1960 στην 
Ελλάδα της virtual πτώχευσης του 2010», και θα λάβει χώρα στις 11 & 12 Απριλίου 2019, στο 
Αµφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα ΙΙ, του Παντείου Πανεπιστηµίου. 
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Ricardo είναι καταρχήν συνεκτικό. Άρα, ότι η Νεοκλασική Πολιτική 
Οικονοµίας βασίζεται σε παρανοήσεις:  
(α). Αφενός µεν, διότι η νεοκλασική θεωρία της Γενικής Ισορροπίας, την οποία 
εισήγαγαν οι Léon Walras, William Stanley Jevons, και Carl Menger, κατά τη 
δεκαετία του 1870, αναπτύχθηκε ως ευθεία επιστηµονική εναντίωση στο 
Σύστηµα του Ricardo. Συγκεκριµένα, εκκίνησε ως εγχείρηµα διόρθωσης των – 
υποτιθεµένων – σοβαρών αλγεβρικών και, κατ’ επέκταση, οικονοµολογικών 
ελλείψεων και σφαλµάτων του.  
(β). Αφετέρου δε, διότι η νεοκλασική θεωρία της Μερικής Ισορροπίας, την 
οποία διαµόρφωσε ο Alfred Marshall, κατά τις δεκαετίες 1880-1890, συνιστά, 
επί της ουσίας, ειδική περίπτωση και «κατά τόπους» εξειδίκευση της 
νεοκλασική θεωρίας της Γενικής Ισορροπίας. 
(ii). Με την αποκατάσταση της συνοχής του Συστήµατος του Ricardo, θα 
ανοίξει, όµως, και ο δρόµος για την ορθολογική και, ταυτοχρόνως, θετική 
έρευνα πάνω στην κλασική και τη µαρξική θεωρία της αξίας, ακριβώς επειδή 
θα είναι, τότε, δεδοµένες και αδιαµφισβήτητες οι αναλυτικές προϋποθέσεις της.  
(iii). Τέλος, θα δοθεί το έναυσµα για την κάθαρση της ύστερης συµβολής του 
Keynes, από τα παραδοσιακά, νεοκλασικά υπολείµµατά της, και, ιδίως, από τη 
θεωρία της «οριακής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής». Έτσι, 
όχι µόνον θα αναδυθεί, αλλά και θα ενισχυθεί ο καινοτόµος χαρακτήρας του 
πυρήνα της ύστερης συµβολής του Keynes, ο οποίος συγκροτείται από τη 
θεωρία της «Ενεργού Ζητήσεως». 
 

3. 
Το βιβλίο του Sraffa, Παραγωγή Εµπορευµάτων µέσω Εµπορευµάτων. 
Πρελούδιο σε µία Κριτική της Οικονοµικής Θεωρίας, το οποίο δηµοσιεύτηκε το 
1960, στο Cambridge της Αγγλίας, υλοποιεί τον ως άνω στρατηγικό λογισµό.  
 Πρόκειται για έργο το οποίο καταρχάς ανασυνθέτει, διορθώνει και 
ξαναγράφει τα έξι πρώτα κεφάλαια των Αρχών Πολιτικής Οικονοµίας και 
Φορολογίας (1817-1821) του Ricardo και, ταυτοχρόνως, θέτει στέρεες βάσεις 
για τη διεξοδική κριτική και υπέρβαση της Αυστριακής και Νεοκλασικής 
Πολιτικής Οικονοµίας του κεφαλαίου, της κατανοµής του κοινωνικού 
εισοδήµατος, και των τιµών των εµπορευµάτων.   
 Σύµφωνα, µε τη νεοκλασική θεωρία, ειδικά, το «κεφάλαιο» δεν είναι 
παρά ένας «συντελεστής παραγωγής», όπως η «εργασία» και η «γη», ενώ το 
επιτόκιο-ποσοστό κέρδους συνιστά τη µοναδιαία αµοιβή των υπηρεσιών αυτού 
του «συντελεστή παραγωγής». Ως εκ τούτου, εν αντιθέσει µε ό,τι υποστήριζε ο 
Marx, αλλά και ορισµένοι Κλασικοί οικονοµολόγοι, στον κεφαλαιοκρατικό 
τρόπο παραγωγής δεν υφίσταται «εκµετάλλευση της εργασιακής δύναµης» ή, 
αλλιώς διατυπωµένο, τα συνολικά κέρδη (δηλαδή, το άθροισµα των 
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επιχειρηµατικών κερδών, της γαιοπροσόδου και των τόκων) δεν είναι προϊόν 
της συλλογικής εκµετάλλευσης της τάξης των προλεταρίων από τις τάξεις των 
κεφαλαιοκρατών και των γαιοκτηµόνων. 
  Όσες/οι θέλησαν να κατανοήσουν το βιβλίο του Sraffa, και όσοι εξ 
αυτών δεν είχαν κανένα λόγο να µην µείνουν πιστοί στην επιστηµονική 
αλήθεια, προχώρησαν συντεταγµένα και αδιαίρετα στην υπέρβαση των 
παραδοσιακών, εσφαλµένων δογµάτων και διδασκαλιών.  
 Έτσι, ακριβώς, γεννήθηκε, εν συνεχεία, η Σραφφαϊανή Θεωρία, η οποία 
συνιστά κριτική και θετική υπέρβαση όλης της Παραδοσιακής Πολιτικής 
Οικονοµίας και, άρα, Οικονοµικής Πολιτικής, δηλαδή της Κλασικής, 
Μαρξιστικής, Αυστριακής, Νεοκλασικής, και Κεϋνσιανιστικής. 

 
4. 

Έξι δεκαετίες µετά τη Σραφφαϊανή Επιστηµονική Επανάσταση, ισχύουν, όσον 
αφορά σε πρωτεύοντα ζητήµατα, τα ακόλουθα: 
 
4.1. Τιµές και Κατανοµή Κοινωνικού Εισοδήµατος 
Ο ρικαρδιανός ποσοτικός προσδιορισµός των αντιστοιχούντων στη µακρά 
περίοδο τιµών των «µη-σπάνιων εµπορευµάτων» (δηλαδή, εκείνων τα οποία 
παράγονται υπό σταθερές αποδόσεις κλίµακας) είναι, κατά βάση, αξεπέραστος. 
 Ωστόσο, δεν καλύπτει πλήρως την περίπτωση των συστηµάτων 
συµπαραγωγής (joint production) εµπορευµάτων µέσω εµπορευµάτων, τα 
οποία είναι ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση, στον πραγµατικό οικονοµικό κόσµο.  
 Διότι, στο πλαίσιο της συµπαραγωγής εµπορευµάτων µέσω 
εµπορευµάτων, οι συνθήκες της ζήτησης (καταναλωτικής και επενδυτικής) 
διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο, και, γενικά, οι σχέσεις τιµών-κατανοµής 
κοινωνικού εισοδήµατος είναι αρκετά πιο περίπλοκες από ό,τι στα συστήµατα 
απλής παραγωγής (single production).  
 Ως εκ τούτου, η έρευνα προς αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζεται, έως 
σήµερα, χωρίς, όµως, να έχει νεοκλασικό «πρόσηµο». Ο λόγος είναι ότι, και σε 
αυτήν την περίπτωση, κάθε προσδιορισµός του επιτοκίου-ποσοστού κέρδους 
σε όρους προσφοράς-ζήτησης «των υπηρεσιών του συντελεστή παραγωγής 
κεφάλαιο» αποδεικνύεται ανυπόστατος. Ταυτοχρόνως, στην εν λόγω 
περίπτωση, είναι δυνατόν να υφίστανται γνησίως φθίνουσες καµπύλες σχετικής 
προσφοράς εµπορευµάτων, πράγµα το οποίο είναι τόσο αδύνατο όσο και 
αδιανόητο στο νεοκλασικό πλαίσιο. 
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4.2. Διεθνικό Εµπόριο 
Τα ρικαρδιανά πορίσµατα περί διεθνικού εµπορίου πράγµατι εξαρτώνται από 
την αβάσιµη υπόθεση της ύπαρξης αναλογίας µεταξύ των τιµών και των 
εργασιακών αξιών των εµπορευµάτων.  
 Με την πραγµατοκρατική αναίρεση αυτής της υπόθεσης, διαπιστώνουµε: 
(i). Την εξάρτηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των διαφόρων εθνικών 
οικονοµιών από την κατανοµή του εισοδήµατος µεταξύ των κοινωνικών 
τάξεων. 
(ii). Ότι τίποτε δεν αποκλείει την ύπαρξη ζηµιών από το ελεύθερο διεθνικό 
εµπόριο, σε όλες τις συµµετέχουσες εθνικές οικονοµίες. Κατά συνέπεια, η 
άσκηση διεθνικά συντονισµένης εµπορικής πολιτικής (όπως, επί παραδείγµατι, 
δασµολογικής πολιτικής) είναι πράγµατι σε θέση να µετατρέψει τις ζηµίες σε 
οφέλη, για όλες τις συµµετέχουσες εθνικές οικονοµίες.  
 Περαιτέρω, η συµπερίληψη, στο υπόδειγµα του Ricardo, µίας, επιπλέον 
(δηλαδή, πλην της οµοιογενούς εργασίας), µη-αναπαραγόµενης εισροής (για 
παράδειγµα, της γης) ή και ενός, τουλάχιστον, τοµέα συµπαραγωγής οδηγεί 
και στην εξάρτηση της ισχύος του «νόµου του συγκριτικού πλεονεκτήµατος» 
από το ύψος των µεταβλητών της κατανοµής του εισοδήµατος (δηλαδή, του 
ωροµισθίου ή του επιτοκίου-ποσοστού κέρδους). Έτσι, είναι δυνατόν ένα 
εµπόρευµα να εξάγεται από εκείνη την εθνική οικονοµία, η οποία το παράγει 
συγκριτικά ακριβότερα. 
 Το γεγονός ότι η εξαγωγή όλων αυτών των νέων πορισµάτων είναι εν 
δυνάµει εφικτή εντός του ρικαρδιανού πλαισίου και, ταυτοχρόνως, αδύνατη 
(και αδιανόητη) εντός του νεοκλασικού πλαισίου, σηµαίνει ότι, και στο πεδίο 
του διεθνικού εµπορίου, η συνέχιση της έρευνας οφείλει να µην έχει 
νεοκλασικό «πρόσηµο». 
 
4.3. Μαρξική Θεωρία της Αξίας 
Η σύλληψη των αξιών των εµπορευµάτων ως ποσοτήτων «ενσωµατωµένων 
εργασιών» διέπει τις αναλύσεις της Κλασικής Σχολής, του Marx (σηµαντικά 
αλλά όχι πλήρως) και της Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονοµίας (πλήρως). 
Ωστόσο, αυτή η σύλληψη αποδεικνύεται στείρα. Ενώ δεν λύνει ούτε ένα 
πρόβληµα, θέτει πλήθος ανυπέρβλητων προβληµάτων.  
 Από αυτό δεν συνάγεται, όµως, ότι και ο αιώνιος προβληµατισµός, ο 
οποίος οδήγησε στη συγκρότηση της παραδοσιακής µη-νεοκλασικής Θεωρίας 
της Αξίας, είναι στείρος: Επειδή η παραγωγή κέρδους συνιστά ουσιώδες 
γνώρισµα της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, και επειδή κέρδος είναι η σε 
χρήµα εκφρασµένη αξία του κοινωνικού υπερπροϊόντος, έπεται ότι η 
συγκρότηση της οικονοµικής θεωρίας της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας 
προϋποθέτει την ερµηνεία του κέρδους και, άρα, των τιµών και του µέτρου 
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τους (δηλαδή, του χρήµατος). Με άλλα λόγια, δεν αρκεί ο ποσοτικός 
προσδιορισµός των τιµών και της κατανοµής του εισοδήµατος, αλλά απαιτείται 
και η ερµηνεία τους.  
 Η «άλλη έννοια», δηλαδή εκείνη της κοινωνικής και αφηρηµένης 
εργασίας, την οποία πρώτος εισήγαγε ο Marx, και η οποία διαφέρει ουσιωδώς 
από την έννοια των «ενσωµατωµένων», ιδιωτικών και συγκεκριµένων, 
εργασιών, προσφέρει τη βάση αυτής της ερµηνείας. Πρώτα από όλα, 
προσφέρει την ερµηνεία του χρήµατος ως «κοινωνικής και αφηρηµένης 
εργασίας», και του κέρδους ως «απλήρωτης κοινωνικής και αφηρηµένης 
εργασίας ή, αλλιώς, κοινωνικής και αφηρηµένης υπερ-εργασίας». Ο Marx, 
όµως, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει αυτή τη γραµµή της έρευνάς του, ενώ η 
επίγονοί του – απλώς – αναπαρήγαγαν, µε ακραίο δογµατισµό, όλες τις 
αβλεψίες του. 
 Τέλος, οι παράγωγες έννοιες πρώτης τάξεως, δηλαδή, του «φετιχιστικού 
χαρακτήρα του εµπορεύµατος και του κεφαλαίου», της «πραγµοποίησης», της 
«ψευδούς συνείδησης», της «απλήρωτης εργασίας» και της «εκµετάλλευσης», 
δύνανται να οδηγήσουν στην ερµηνεία των «κυκλικών» οικονοµικών 
διακυµάνσεων και κρίσεων γενικής υπερπαραγωγής (κεφαλαίου και 
εµπορευµάτων) ως αποτελέσµατος «δυνάµεων που δρουν πίσω από τις 
πλάτες» (Marx) των κοινωνικο-οικονοµικών υποκειµένων. 
 
4.4. Ο Νόµος της Ανοδικής Κίνησης του Ποσοστού Κέρδους 
Από το ρικαρδιανό νόµο της πτωτικής κίνησης του ποσοστού κέρδους µένει 
µόνο η πρόθεση, δηλαδή το αίτηµα της απεικόνισης του κεφαλαιοκρατικού 
συστήµατος στην αυτο-κίνησή του.  
 Από το µαρξικό νόµο της πτωτικής κίνησης του ποσοστού κέρδους µένει, 
επιπροσθέτως, µία καταρχάς συνεκτική διερεύνηση των σχέσεων που 
υφίστανται ανάµεσα: (α) στην κατανοµή του εισοδήµατος, (β) στην 
επισώρευση του κεφαλαίου, και (γ) στην τεχνολογική µεταβολή.  
 Επιπλέον, όλα τα επιστηµονικώς αξιόπιστα εµπειρικά ευρήµατα δείχνουν 
ότι, από τη δεκαετία του 1910-20 και έως σήµερα, οι κεφαλαιοκρατικά 
προηγµένες εθνικές οικονοµίες χαρακτηρίζονται από µη-µειούµενη 
παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Αυτό το γεγονός: 
(i). Ανάγεται στη συνδυασµένη εµφάνιση του «Δευτέρου Κύµατος της 
Βιοµηχανικής Επανάστασης» (δεκαετία 1870) και του «Μονοπωλιακού 
Ανταγωνισµού-Ιµπεριαλισµού» (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα).  
(ii). Συνεπάγεται ότι o νόµος της πτωτικής κίνησης του ποσοστού κέρδους, ο 
οποίος πράγµατι ίσχυε για τον ανεπτυγµένο προ-µονοπωλιακό καπιταλισµό 
(τον οποίο και µελέτησε ο Marx), µεταστοιχειώθηκε σε νόµο της ανοδικής 
κίνησης του ποσοστού κέρδους.  
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 Το τι θα ισχύσει στο ορατό µέλλον µόνο η συνεχής, διαχρονική και 
συγχρονική, µελέτη της τεχνολογικής βάσης του σύγχρονου κεφαλαιοκρατικού 
συστήµατος δύναται, καταρχάς, να το υποδείξει. 
 
4.5. Ανισορροπία, Διακυµάνσεις και Κρίσεις 
Η πίστη του Ricardo στην ισχύ του «Νόµου του Say» (δηλαδή, στην 
κατανάγκην ύπαρξη ισορροπίας ανάµεσα στην παραγωγή και στη ζήτηση στις 
αγορές εµπορευµάτων) αποδείχθηκε επιστηµονικά αβάσιµη.  
 Αυτό, όµως, ούτε έχει περαιτέρω συνέπειες κατά τον ποσοτικό 
προσδιορισµό των τιµών, της κατανοµής και της µεγέθυνσης του εισοδήµατος 
στη µακρά περίοδο (και σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης του 
επενδεδυµένου κεφαλαίου) ούτε µας επιτρέπει να τοποθετήσουµε τον Ricardo 
στο πλευρό των νεοκλασικών (όπως έκανε ο Keynes). 
 Όσον αφορά, λοιπόν, στη µελέτη της µακράς περιόδου, οι επιµέρους 
Σχολές της Πολιτικής Οικονοµίας διακρίνονται µεταξύ τους βάσει του ποια 
µεταβλητή θεωρούν ως την εξωγενώς δεδοµένη. Συγκεκριµένα: 
(i). Η Κλασική Σχολή και ο Marx «κλείνουν» το σύστηµα προσδιορισµού των 
τιµών, της κατανοµής και της µεγέθυνσης του εισοδήµατος µε τον εξωγενή 
καθορισµό του πραγµατικού ωροµισθίου. 
(ii). Η Μετα-Κεϋνσιανή Σχολή «κλείνει» το σύστηµα µε τον εξωγενή 
καθορισµό του ποσοστιαίου ρυθµού επισώρευσης του κεφαλαίου. 
(iii). Η Σραφφαϊανή Σχολή «κλείνει» το σύστηµα µε τον εξωγενή καθορισµό 
του χρηµατικού ωροµισθίου ή, εναλλακτικά, του ποσοστού κέρδους ή, 
εναλλακτικά, των τραπεζικών επιτοκίων δανείων και καταθέσεων. Ειδικότερα, 
υποστηρίζει ότι η επιλογή µεταξύ αυτών των τριών εναλλακτικών 
δυνατοτήτων πρέπει να βασίζεται στο ποιο συγκεκριµένο πρόβληµα µελετάται 
κάθε φορά. Δηλαδή, η επιλογή να καθορίζεται από το εκάστοτε, συγκεκριµένο 
πρόβληµα, και όχι αντιστρόφως. 
(iv). Τέλος, η Νεοκλασική Σχολή «κλείνει» το σύστηµα µε τον εξωγενή 
καθορισµό του ποσοστιαίου ρυθµού µεγέθυνσης του εργατικού δυναµικού 
(δηλαδή, «της προσφοράς εργασίας»), τον οποίο εξισώνει, επιπροσθέτως, µε 
τον ποσοστιαίο ρυθµό επισώρευσης του κεφαλαίου.  
 Συνεπώς, µόνο η Νεοκλασική Σχολή αξιώνει την πλήρη απασχόληση της 
εργασίας. Για τη Νεοκλασική Σχολή η ανεργία είναι, και δεν µπορεί παρά να 
είναι, αποτέλεσµα «υψηλού πραγµατικού ωροµισθίου» και, άρα, η εξάλειψή 
της προϋποθέτει τη µείωση του πραγµατικού ωροµισθίου, διά της άσκησης 
σχετικής οικονοµικής πολιτικής ή και «απορρύθµισης της αγοράς εργασίας». 
 Τέλος, η σύζευξη της µετακεϋνσιανής, της σραφφαϊανής και της µαρξικής 
θεωρίας αποδεικνύεται ιδιαιτέρως γόνιµη κατά την πραγµάτευση των 
ακολούθων ζητηµάτων: (α) της ανισορροπίας στις αγορές εµπορευµάτων, 
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χρήµατος ή και εργασίας, και (β) της υποαπασχόλησης του επενδεδυµένου 
κεφαλαίου. Αυτά τα ζητήµατα ανάγονται στη υπο-κείµενη ύπαρξη ανεπαρκούς 
ενεργού ζητήσεως, η πηγή (ή πηγές) της οποίας δεν είναι πάντοτε εύκολα 
ταυτοποιήσιµη.   
 Η εν λόγω σύζευξη οδηγεί, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι λίγα πράγµατα 
δύνανται να λεχθούν a priori για το πώς µία µεταβολή του ωροµισθίου ή και 
των επιτοκίων δανεισµού των επιχειρήσεων ή και του δηµοσίου τοµέα 
επιδρούν στην κατεύθυνση της κίνησης: (α) του ποσοστού κέρδους των 
επιχειρήσεων, (β) του ποσοστιαίου ρυθµού µεγέθυνσης της οικονοµίας, (γ) του 
βαθµού υποαπασχόλησης του επενδεδυµένου κεφαλαίου, και (δ) του ποσοστού 
ανεργίας.  
 Έτσι, καθίσταται δυνατή η ανάλυση και ταυτοποίηση των φαινοµένων 
της οικονοµικής στασιµότητας (stagnation) και, περαιτέρω, των διακυµάνσεων 
και κρίσεων γενικής υπερπαραγωγής, καθώς επίσης και ο προσδιορισµός των 
εγγενών, αντικειµενικών ορίων της δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής και 
εισοδηµατικής πολιτικής (εθνικής και διεθνικής) κατά την αντιµετώπισή τους. 
 

5. 
Οι µαθητές του Piero Sraffa ανέπτυξαν και διέδωσαν αποδείξεις, σύµφωνα µε 
τις οποίες η Παραδοσιακή Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµική Πολιτική, σε 
κάθε εκδοχή της, δεν ευσταθεί. Διάφορες συµµαχίες, ακόµα και απολύτως 
ετερόκλητες, εµφανείς αλλά και αόρατες, αναζητούσαν και αναζητούν 
αντίδοτα, «Δεξιά» και «Αριστερά». Κόπος µάταιος. Παλαιότερα δε, οι ίδιες 
δυνάµεις είχαν καταβάλει µέγιστες προσπάθειες για να αποσιωπήσουν 
ολοκληρωτικά την ύπαρξη αυτών των αποδείξεων. Εξίσου, όµως, µάταια: 
Τόσο µεγάλη είναι η δύναµη του λόγου, ο οποίος εκφέρεται στον καιρό του.  
 Οι της αµερόληπτης επιστήµης εργάτριες και εργάτες «του χεριού και του 
πνεύµατος», το άλας της Γης, δεν θα τον παρακάµψουν, διότι ακολουθούν 
απαρέγκλιτα την αθάνατη οδηγία: Wir müssen wissen – wir werden wissen! 

 


